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" ...nagy veszteség érte a magyar kultúrát" — Interjú Cserba Júlia 

művészettörténésszel  

Számomra a Magyar Képzőművészek Franciaországban című könyve az etalon, ha művészekről 
és Párizsról egy mondatban beszélünk. Tőle tudtam meg pl., hogy Kassák Egy ember élete 
könyvének egyik link hőse, Szittya Emil francia festő lett. Amikor megtudtam, hogy a Párizsban 
élő művészettörténész új könyvön dolgozik, amely fotósokról fog szólni, már tudtam, hogy meg 
fogom kérdezni tőle, hogy lehet ennyi párizsi magyart felkutatni és mi történt ezekkel az 
emberekkel. 
 

– Nagyon érdekel, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik kimennek pl. Párizsba festeni, 
és aztán vagy karriert futnak be, mint Reigl Judit,  vagy félig ismeretlenek lesznek, esetleg lesz 
1-2 kiállításuk. Ön pedig írt erről egy könyvet. 
- Meg kell mondanom, hogy amikor én Reigl Juditra rátaláltam, akkor ő még közel sem volt olyan 
ismert, mint manapság. Neki nagyon nehéz művészi útja volt. És éppen azért, mert nem a 
könnyebb utat választotta, hanem azon akart végigmenni, amit ő gondolt és amit ő akart 
csinálni. Biztosan olvasta már, hogyan hagyta ott André Bretont is habozás nélkül, amikor 
Breton azt akarta, hogy legyen ő is szürrealista festő, és olyanokat fessen, mint amelyik képe  
Bretont megragadta. Ehhez nagy bátorság kellett. Judit idős korára lett ismert művész, és most 
milliókat adnak a képeiért, de 15-20 évvel ezelőtt csak néhány hűséges gyűjtőjét érdekelte a 
művészete, Magyarországon pedig senkit. Én szerettem volna Budapesten kiállítást szervezni 
Reigl Juditnak, de évekig nem sikerült, egészen Makláry Kálmán megjelenéséig. Neki volt 
galériája, volt pénze, voltak kapcsolatai, és akkor végre megszülethetett a Műcsarnokban az 
életműkiállítás. Az az igazság, hogy ahhoz, hogy valaki ismertté váljon, szinte elengedhetetlenül 
fontos, hogy álljon mögötte egy galéria. A könyvemnek pont az volt a célja, hogy olyanok 
kerüljenek bele, akik nem annyira ismertek. Olyanok, akik jó művészek, kisebb galériákban ki is 
állítottak, a művészetükből meg tudtak élni, de soha nem lettek sztárok, ugyanakkor 
megérdemlik, hogy Magyarországon is megismerjék őket. 
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A háború előtt, ha szerényen is, de szinte mindegyikük megélt a festészetéből, szobrászatából. 
Franciaországban manapság is megvannak azok a gyűjtők, akiknél ott vannak a munkáik, és 
aukciókon is gyakran felbukkannak. A nevük is többnyire ismert, de azért nem sztárok. Azt 
hiszem, nem azt a célt kell kitűzni, hogy valaki ismert festő legyen, bár van, aki így indul neki. De 
ha nem így közelíti meg a kérdést, akkor egyrészt nem lesz csalódott, másrészt sokkal 
szabadabban tudja a saját útját járni, hitelesebb művész lesz, és mindig akadnak olyan gyűjtők, 
akik ezt felismerik. Ha pedig egy galéria is mögé áll, akkor van esélye egy következő lépésre, arra, 
hogy egy közgyűjteménybe is bekerüljön. Manapság rengeteg kortárs művészeti központ van 
Franciaországban, még a legkisebb városban is működnek ilyenek. Lehet, hogy az ott dolgozó 
fiatal művészek nem lesznek híresek, de az új ezekből a kis műhelyekből indul útjára. Egy-egy 
kisebb kortárs művészeti csoport kapcsolatba kerül egy nagyobb város ugyanilyen társaságával, 
együtt állítanak ki vagy cserekiállításokat rendeznek, műkritikusok írnak róluk valahol, aztán 
egyes nevek lassanként bekerülnek a köztudatba. Valahogy így működik ez. Az is fontos tényező, 
hogy azért van rá igény. 
- Ahogy olvasom a magyar művészettörténetet, feltűnik, hogy az 1900-as években mindenki, aki 
egyáltalán benne van a könyvekben, Párizsban járt. Czóbeltől Rippl-Rónaiig. Ez még mindig így 
van? 
- Rozsda Endrének volt egy mondása. Aki elment Rómába, és onnan visszajött, az rossz festő lett. 
Aki elment Berlinbe, az unalmas festő lett. Aki elment Párizsba, az megtalálta a saját útját. Hogy 
ennek mi az oka, az rejtély. Talàn maga Párizs hat termékenyítően, a pezsgésével, 
atmoszférájával, a sokféle nemzetiségével; a párizsiak és az idegenek közti kapcsolatoknak, 
találkozásoknak, eszmecseréknek köszönhetően  kinyílik a világ. Én legfőképpen a 
nemzetköziségben látom annak a megoldását, hogy miért Párizsban teljesednek ki a művészek. 
Ha megnézzük azokat, akik pár évet Párizsban  töltve nagyon jó festők lettek, azok, amikor 
visszajöttek Budapestre, már nem tudtak megújulni. Visszakerültek egy elszigetelt, zárt közegbe, 
és azt folytatták tovább, amit Párizsból hoztak. Beleértem ebbe Czóbelt is, akit nagyon nagyra 
tartok, de itthon már nem tudott frissülni és újat hozni.  
- Ha folytatom a gondolatot, akkor nem szabad hazajönni, mint ahogy Reigl Judit és Simon 
Hantai sem jött vissza.  
- Mindenkinek a saját útját kell járnia. Persze ők egy másik generáció, és azt is hozzá kell tenni, 
hogyha valaki elél 80-85 évig, akkor a gyűjtők és a műkereskedők is jobban odafigyelnek rá, és a 
galéria is jobban támogatja, mint egy 35-40 éves festőt. 
- És az nem szomorú, hogy amikor az Ön könyvében elolvasom az életrajzokat, mind kiállított 
Franciaországban, de Magyarországon nem tudunk róluk semmit?  
- Nekem volt egy olyan célkitűzésem, hogy ne csak a hírüket hozzam el, hanem művek is 
hazakerüljenek, de őszintén szólva vagy ellenállásba ütköztem, vagy pedig közönybe. Sok 
minden veszett el úgy a magyar közgyűjtemények számára, hogy nem értették meg annak a 
fontosságát, hogy ezek a munkák idekerüljenek. Ez igazán szomorú, mert szegényíti a 
magyarországi közgyűjteményeket, és szegényíti azokat a művészet iránt érdeklődőket, akik 
mindezeket nem láthatják. Ha ez itt lenne és látható is lenne valahol, akkor be tudnánk mutatni 
valami mást, valami újat. Pán Mártának volt egy szobra, a Duna, amit Mitterand elnök 
ajándékozott Budapestnek, amikor itt jàrt. Azt mondták a városházán, hogy ha majd kijelölik a 
helyet, akkor felállítják a szobrot, de  5 évig nem találtak rá helyet. Ezek után a francia állam azt 
mondta, hogy akkor majd Franciaországban találunk neki helyet, és elvitték. Egy kis másolata a 
Francia Intézet előtt áll, de az eredeti egy grenoble-i múzeum kertjében áll, ami Pesten is 
állhatna, és a magyar szobrászoknak lenne egy vizuális példájuk. Ilyen példákat tudnék még elég 
sokat sorolni. 
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- Hogyan állt össze a könyvbeli névsor? Az egyik kedvencem a könyvből Szittya Emil, akit én Kassák 
Egy ember élete könyvéből ismerek, de azok alapján, amit Kassák róla írt, el nem tudtam volna 
képzelni, hogy francia festő lett... 
- Jó hogy említi a Szittya Emilt! Az ő festői életművének 99 %-a ott áll Párizsban. Azt hiszem, Pécsett 
volt kiállítása, és akkor még élt a felesége. Felajánlotta, hogy az anyagból valamennyit itthagy. Hát 
ez nem kellett a magyaroknak, és akkor visszaszállították Párizsba. Időközben meghalt a Szittya 
felesége, és nem volt, aki kiváltsa a kilencvenvalahány képet a vámterületről. Végül a feleség által 
már korábban kijelölt örökös váltotta ki. Ezek a festmények most is náluk vannak, és én már egyszer-
kétszer jeleztem, hogy bizonyos témába vágó kiállításokba betehetnének 2-3 képet, vagy önálló 
Szittya-kiállítást rendezhetnénk, ami már egy lépés lehetne ahhoz, hogy a tulajdonosok eladjanak, 
ajándékozzanak belőle, de egyelőre ez se kellett, úgyhogy ott áll az anyag. Szittyának persze nem a 
festészete volt a legjobb és nem is volt annyira jó festő, bár az élete és a képei igencsak 
összecsengenek. De azért ez is egy nemzeti kincs lehetne.  
 

 
 
 
- Hát igen, folyton öngólokat rúgunk, pl. Kassákot nem engedték ki a saját kiállítására Párizsba... 
- Igen. 
- Honnan lehet egy Szittya Emilt megismerni? Nekem a legutolsó gondolatom lenne, hogy ő 
festészettel foglalkozott... 
- Nehezen tudok erre válaszolni, mert sokféle útja van a megismerésnek. Nagyon sokat olvastam 
korabeli folyóiratokat, sok időt töltöttem könyvtárakban. Ha valahol felbukkan egy név, amit előtte 
sosem hallottam, akkor elindulok, kutatni kezdek, és egyszercsak feltárul valami nagyon érdekes. És 
ugyanígy van most a fotósokkal is. Olyanokra bukkanok rá, akik lehet, hogy nem voltak nagyon 
jelentősek, de mégiscsak létrehoztak valamit, dolgoztak, valamit letettek az asztalra, aminek a 
nyomait megtalálom... Ha mást nem is lehet tenni, de legalább a nevük maradjon fent. Esetleg az is 
lehet, hogy valaki majd elkezd róla kutatni. Ha egy folyóiratban felbukkant egy név, hogy X.Y. ebben 
és ebben a galériában állított ki 1960-ban, és akár csak 5 sort írtak erről, azon már el tudtam indulni. 
Ha szerencsém volt, megtaláltam a családot is vagy gyűjteményekben képeket. Nagyon sok 
katalógust összegyűjtöttem így.  
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- Akkor beszéljünk a készülő, fotósokról szóló könyvről. Volt ugye a nagy generáció, Brassai, 
Kertész, Moholy-Nagy. Csak én érzem, hogy utánuk egy nagyobb szünet jött, és valamiért már 
nem jött nagyon ismert fotós? 
- Igen. A magyar származású fotósok főleg a két világháború között, azon belül is a 30-as években 
érkeztek Párizsba. Sokan voltak és sok újat hoztak, azt lehet mondani, hogy az egész 
fotótörténetben ők voltak a vezetők, Kertész, Brassai, de rajtuk kívül még sokan mások. Egyrészt 
azt tárom fel, hogy kik voltak ők, milyen kapcsolatban voltak egymással, ki mit csinált. Igaza van 
abban, hogy ez még az 50-es évekig működött, mert a Brassai-generáció az 50-es években még 
élt. Aztán valóban jött egy űr. A könyv a mai napig működő fotósokat, vagyis a kortársakat is 
feldolgozza, de azt kell hogy mondjam, hogy a mostaniak nem tudtak annyi új dolgot hozni, mint 
az a generáció a 30-as években. A mostaniak nem jobbak, nem rosszabbak mint a kortársaik 
bármelyik országban, de nem hoznak olyan újdonságot, mint a fotózás aranykorában. Arról nem 
beszélve, hogy nagyon megváltoztak a körülmények, mert akkor indult el nagyon sok folyóirat, 
akkor vált népszerűvé, hogy fotókkal illusztráljanak egy folyóiratot. Számtalan újság jelent meg, 
ami nagy lehetőséget adott a publikálásra a fotósoknak. Manapság nem kell ahhoz profi fotós, 
hogy egy bulvárlapba betegyenek tőle egy fél oldalas képet. A minőség persze más kérdés, de 
valószínűleg erre már igény sincs, úgyhogy a fotósok helyzete valóban sokkal nehezebb, mint 
volt.  
- Mikor jelenik meg a könyv? 
- Ezért is mondtam, hogy nem érek rá erre az interjúra… (nevet) Úgy tervezem, hogy késő őszre 
kész lehet.  
- Múltkor Nagy Pállal (a Magyar Műhelyből) arról vitatkoztunk, hogy az emigrált emberek, 
akiknek az anyanyelve a magyar, beilleszkedhetnek-e annyira, hogy franciáknak tartják őket, 
vagy megmaradnak valami félig magyar, félig francia státuszban. 
- Nem igazán franciák, még akkor sem, ha állampolgárok. Ez egyébként így van, de ez egyáltalán 
nem zavaró szerintem, bár lehet, hogy néha hátrány, nem tudom. Azoknak volt könnyebb 
beilleszkedniük (akár a két háború között mentek ki, akár a háború után), akik nem maradtak 
meg a magyar körökben. Annak ellenére, hogy persze a barátságok megmaradtak, a szakmai 
munkában és a barátságban is igyekeztek helyi emberekkel kapcsolatokat létesíteni, és nem 
bezárkózni egy magyar körbe. Akik elindultak kifelé, és nem magyar csoportokhoz kapcsolódtak, 
azoknak sokkal könnyebb volt a beilleszkedés, és sokkal kevésbé merült fel ez a kérdés. Akinek a 
magyar nyelv az alkotóeszköze, annak persze egészen màs a helyzete, mint egy képzőművésznek 
vagy egy zenésznek, tàncosnak. Ott van Pán Márta vagy Molnár Vera. Sokan nem is tudják róluk, 
hogy milyen nemzetiségűek. A franciák, akik kezükbe vették az előző könyvemet és lapozták, 
csodálkozó felkiáltásokat tettek, hogy jé, ő is magyar volt? Mert annyira sikerült beépülniük a 
francia művészeti életbe. 
- Van esetleg kedvence? Nagyon sok név van a könyvben… 
- Mindig az volt a kedvencem, akiről éppen írtam, mert akkor csak azzal a művésszel, annak a 
világával, és életével foglalkoztam heteken keresztül. Végül szinte mindegyik “kedvencem" lett.  
- Tanulhatunk-e valamit ezekből az élettörténetekből? Van-e valami közös bennük? 
- Ez a könyv az életeken keresztül igen nagy tanulsággal szolgál a magyar történelemhez. És ez 
mára aktuálisabb lett, mint amikor a könyvet írtam. Ha végignézi a különböző időszakokat, 
korszakokat, kríziseket, ezek mindig arra kényszerítették azokat, akik nyitottak voltak, akik 
többre vágytak, hogy elmenjenek. Ha végigmegyünk a neveken, kiderül, hogy hányszor, milyen 
nagy veszteség érte a magyar kultúrát. 

Kuli 
 
 
 
 


